
 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про заплановані на березень 2018 року електронні консультації з громадськістю 

щодо проектів актів 

 
Назва проекту акта, що 

виноситься на обговорення 

 

Мета розроблення проекту акта 

 

Електронна адреса 

оприлюднення проекту 

акта на офіційному веб-

сайті органу виконавчої 

влади 

 

Орієнтовна дата 

проведення 

обговорення 

Прізвище, ім’я, по 

батькові, посада, 

контактні дані 

відповідальної особи 

органу виконавчої 

влади 

1 2 3 4 5 

Проект постанови Кабінету 

Міністрів України «Про 

проведення 

загальнонаціональної 

(всеукраїнської) нормативної 

грошової оцінки земель 

сільськогосподарського 

призначення та внесення 

змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України» 

 

Організаційне забезпечення оновлення 

застарілих даних нормативної грошової 

оцінки земель сільськогосподарського 

призначення одночасно на території всієї 

країни, забезпечення наповнення 

Державного земельного кадастру 

відомостями про нормативну грошову 

оцінку земель (крім земель населених 

пунктів) 

http://land.gov.ua/info/proek

t-postanovy-kabinetu-

ministriv-ukrainy-pro-

provedennia-

zahalnonatsionalnoi-

vseukrainskoi-normatyvnoi-

hroshovoi-otsinky-zemel-

silskohospodarskoho-

pryznachennia-ta-vnesennia-

zmin-do-deiakykh-po/ 

до 2 березня Начальник відділу 

консультацій з 

громадськістю та зв’язків 

зі ЗМІ Департаменту 

забезпечення діяльності 

служби 

Галушка Ольга Іванівна,  

тел.: 244 82 53,  

e-mail: press@land.gov.ua 
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1 2 3 4 5 

Проект наказу Міністерства 

аграрної політики та 

продовольства України «Про 

затвердження Порядку 

одержання документів, 

матеріалів та іншої 

інформації, необхідних для 

здійснення державного 

контролю за дотриманням 

земельного законодавства, 

використанням та охороною 

земель усіх категорій і форм 

власності, родючості 

ґрунтів» 

Затвердження порядку одержання 

документів, матеріалів та іншої 

інформації, необхідних для здійснення 

державного контролю за використанням 

та охороною земель, державними 

інспекторами у сфері державного 

контролю за використанням та 

охороною земель і дотриманням вимог 

законодавства України про охорону 

земель Державної служби України з 

питань геодезії, картографії та кадастру 

та її територіальних органів при 

здійсненні державного контролю за 

використанням та охороною земель, а 

також порядку оскарження дій 

державних інспекторів у сфері 

державного контролю за використанням 

та охороною земель і дотриманням 

вимог законодавства України про 

охорону земель 

http://land.gov.ua/info/proek

t-nakazu-ministerstva-

ahrarnoi-polityky-ta-

prodovolstva-ukrainy-pro-

zatverdzhennia-poriadku-

oderzhannia-dokumentiv-

materialiv-ta-inshoi-

informatsii-neobkhidnykh-

dlia-zdiisnennia-

derzhavnoho-kon/ 

до 16 березня Начальник відділу 

консультацій з 

громадськістю та зв’язків 

зі ЗМІ Департаменту 

забезпечення діяльності 

служби 

Галушка Ольга Іванівна,  

тел.: 244 82 53,  

e-mail: press@land.gov.ua 

 

Проект наказу Міністерства 

аграрної політики та 

продовольства України «Про 

затвердження Порядку 

підготовки та внесення до 

органів виконавчої влади або 

органів місцевого 

самоврядування клопотань з 

питань дотримання вимог 

земельного законодавства» 

Затвердження Порядку підготовки та 

внесення до органів виконавчої влади 

або органів місцевого самоврядування 

клопотань з питань дотримання вимог 

земельного законодавства при прийнятті 

ними рішень з питань регулювання 

земельних відносин, використання та 

охорони земель 

http://land.gov.ua/info/proek

t-nakazu-ministerstva-

ahrarnoi-polityky-ta-

prodovolstva-ukrainy-pro-

zatverdzhennia-poriadku-

pidhotovky-ta-vnesennia-do-

orhaniv-vykonavchoi-vlady-

abo-orhaniv-mistsevoho-

samovriaduvannia-klopotan/ 

до 16 березня Начальник відділу 

консультацій з 

громадськістю та зв’язків 

зі ЗМІ Департаменту 

забезпечення діяльності 

служби 

Галушка Ольга Іванівна,  

тел.: 244 82 53,  

e-mail: press@land.gov.ua 
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